
TEOLOGI FOR VOKSNE 
Når du vil vide mere om tro og kirke 

 
Siden Teologi for Voksne TFV begyndte i 2015 har der været 3 årgange med hver ca. 30 kursister, 
som har fulgt undervisningen. Det er en ganske bred gruppe. Nogle er lærere eller sygeplejersker, 
nogle er i arbejde andre pensionister, nogle sidder i menighedsråd eller er kirkeligt ansatte eller 
engagerede – andre er ikke, men er ganske enkelt interesserede i at tilegne sig større viden. Dvs. 
at op mod 100 mennesker helt frivilligt bruger 8 fulde lørdage om året over tre år til denne 
undervisning, for at få en større viden om troens verden: om de bærende ideer som formede 
vores kultur før og med kristendommen, om hovedlinjer i GT og NT og den lære / dogmatik, som 
siden blev uddraget heraf, og om kirkens historie og de mange strømninger og retninger, som det 
blev til. Derudover tager man også teologiske temaer op, som også tager helt aktuelle vinkler på 
tro og kirke frem og belyser dem. Hver gang begyndes med morgensang i Domkirken og der sluttes 
også fælles med Teologisk tema med forskelligartede og også aktuelle emner.  
- Vi har spurgt nogle af dem, der nu snart er færdige med det tre årige kursus, hvad de tænker om 
det. Og de gav følgende svar: 
 
”Undervisning i “topklasse” og engageret formidling! - En suveræn måde at blive indført i 

kristendommen som fundament og historie. Underviserne er engagerede, seriøse og har humor og 

vi går begejstrede hjem.”  

Helle Tiedemann og Dorte Tungelund, Fredericia 

 

”Tak for super god undervisning med meget dygtige lærere.” 

Rita Brohus Wienberg, Kolding 

”Ubeskrivelig inspirerende. Ubeskrivelig interessant. Ubeskrivelig givende. - Jeg har været så 

taknemlig for at måtte deltage.”  

Gitte Wagner, Kolding 

Kursusvirksomheden finder sted på 8 lørdage om året i et forløb over tre år. Vi begynder kl. 9.15 

og slutter kl. 16.00. Kursusdagene ligger med 3-4 ugers mellemrum fra jan.- apr. og igen i efteråret 

fra sept. til nov. Kurset finder sted i og omkring Haderslev Domkirke og er organiseret i samarbejde 

med Folkeuniversitet Haderslev. En række kompetente og engagerede undervisere varetager 

undervisningen. Det er: 

Ny Testamente: Lars Ole Gjesing Teolog fra Ærøskøbing 

Gammel Testamente: Bo Grymer, teolog og ph.d. fra Vejle 

Dogmatik: Karsten Nissen, teolog og tidl. biskop i Viborg Stift, Aabenraa 

Idehistorie og religionsfilosofi: Anders Kingo, præst og dr. theol fra Helsingør (tidl. Ullerup) og 

Henrik Vestergaard Jørgensen, præst og ph.d. fra Hejls. 



Kirkehistorie: Ulrik Overgaard, teolog og ph.d., præst i Skibet ved Vejle er ny underviser på dette 

fag. 

Teologisk tema: Bent Andreasen, præst i Trinitatis, Fredericia og kursusleder på TFV 

Ved morgensangen møder i på skift domprovst Torben Hjul Andersen, biskop Marianne 

Christiansen og kursusleder Bent Andreasen. 

Udover selve undervisningen har der også været planlagt og gennemført en del rejser bl. a. til 

Lutherbyerne og til Rom. I 2020 til Israel/Palæstina og til Grækenland. Og der har de seneste to år 

været afholdt et sommeruniversitet midt i juni måned. Der overvejes en opfølgning i 2020 eller 

2021. 

Henvendelse kan ske til kursuslederen hvis nogle vil vide mere om selve kurset, rejserne eller 

sommeruniversitet på mail: bean@km.dk eller på 51854797. 

Der er nu åbnet for 2021 optag. Tilmelding sker på Stiftets hjemmeside. Vi oplever god søgning på 

kurset, så vent ikke for længe med at tilmelde dig, hvis du vil sikre dig en plads. (Tryk her – lav 

gerne link) 

 

Undervisningsdagene på TFV i 2020 / 2021: 

Forår 2020: 25. jan., 22. feb., 21. marts, 2. maj                           

 Efterår 2020: 12. sept., 3. okt. 31. okt., 28. nov. 

 

Og i I 2021 er der planlagt flg. undervisningsdage: 

Forår 2020: 30. januar, 27. feb., 27. marts, 8. maj.  

 Efterår 2020: 11. sept., 2. oktober, 30. oktober, 27. nov.  

 

Bestyrelse: 

Marianne Christiansen 
Torben Hjul Andersen (formand) 
Karen Sundbøll 

Niels Hørlyck, Hedensted (kasserer) 
Torben Venndt, Fredericia 
Anne Sophie Brodersen (kursistrepræsentant) 

Henrik Vestergaard Jørgensen (repræsentant for lærerkollegiet) 

Uden stemmeret deltager: kursusleder Bent Andreasen 

mailto:bean@km.dk

